
Pani, Królowo naszego narodu,
Jesteœ od wieków ostoj¹ i moc¹
Tych, którzy w Tobie z³o¿yli nadziejê,
Bogurodzico.

Idziesz przed nami jak ob³ok œwietlany,
Swoj¹ jasnoœci¹ wskazuj¹c nam drogê

Wiary, jednoœci, pokoju i zgody,
Bogurodzico.

W œwiêta triumfu i w trudzie codziennym
Z Twoj¹ pomoc¹ pragniemy byæ wierni
Dobrej Nowinie królestwa Bo¿ego,
Bogurodzico.

Ochroñ nas, Matko, przed nasz¹ s³aboœci¹,
B¹dŸ z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie,

Uczyñ nas wszystkich œwi¹tyni¹ Jezusa,
Bogurodzico.

Ojcu, Synowi, Duchowi Œwiêtemu,
Bogu Jednemu niech bêdzie na wieki
Czeœæ i podziêka za nasz¹ Królow¹,
Bogurodzicê. Amen.

Hymn brewiarzowy na Uroczystoœæ NMP Królowej Polski

UROCZYSTOŒÆ
NAJŒWIÊTSZEJ  MARYI  PANNY
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Rozpoczyna siê Maryjny Maj...
     Charakterystycznym rysem polskiej pobo¿noœci maryjnej s¹ nabo¿eñstwa majowe czyli 
specjalne nabo¿eñstwa na czeœæ Maryji. W naszej, parafialnej œwi¹tyni bêdziemy oddawaæ czeœæ 
Najœwiêtszej Maryi Pannie poprzez nabo¿eñstwa rozpoczynaj¹ce siê o godz. 20.30 tak, aby 
zakoñczyæ nabo¿eñstwo apelem Jasnogórskim o godz. 21. Jak pamiêtamy, przed dwoma laty w 
czasie tych nabo¿eñstw, dziêki naszym duszpasterzom poznawaliœmy bardziej szczegó³owo ¿ycie 
Jana Paw³a II. W ubieg³ym roku mieliœmy okazjê poznaæ najbardziej charakterystyczne szczegó³y 
pontyfikatów poprzedzaj¹cych pontyfikat Jana Paw³a II. Tematy tegoroczne pozostaj¹ jeszcze 
tajemnic¹ naszych duszpasterzy, ale na pewno bêd¹ znowu bardzo interesuj¹ce i poszerzaj¹ce nasze 
horyzonty religijne.
      Pisz¹c o nabo¿eñstwach majowych nie mo¿na pomin¹æ tak szczególnie charakterystycznych 
dla polskiej pobo¿noœci Maryjnej nabo¿eñstw sprawowanych przez œwieckich przy krzy¿ach i 
kapliczkach Maryjnych. Zwyczaj ten kultywowany jest w ca³ej Polsce o czym mieliœmy 
wielokrotnie okazjê przekonaæ siê w czasie  pielgrzymek do ró¿nych polskich sanktuariów 
maryjnych.
     Dlatego przypominamy o trzech kapliczkach w naszym osiedlu: przy ulicy Nowy Œwiat, przy 
ulicy Wenus oraz przy ulicy Galaktycznej, a tak¿e o krzy¿ach: przy rogu ulic Galaktycznej i 
Kielnieñskiej oraz w Owczarni, przy lesie. Okoliczni mieszkañcy mogliby tam sprawowaæ 
samodzielnie nabo¿eñstwa majowe. W Owczarni  przy krzy¿u, którym opiekuje siê rodzina 
Pañstwa Flisikowskich, do niedawna odbywa³y siê nabo¿eñstwa majowe. Ostatnio jednak, kiedy 
zabrak³o starszych osób, nie gromadz¹ siê tam mieszkañcy Owczarni na nabo¿eñstwa majowe przy 
tym piêknie wiosennie udekorowanym krzy¿u.
      Pewnym miejscem, le¿¹cym w zasiêgu pieszych czy rowerowych spacerów, jest krzy¿ na tzw. 
Czarnych B³otach, w bezpoœrednim s¹siedztwie kopalni ¿wiru w Borowcu. Tam mo¿na 
uczestniczyæ w nabo¿eñstwie majowym odprawianym codziennie o godz. 18. Wydaje siê, ¿e 
kultywowanie takich nabo¿eñstw jest podtrzymywaniem jak najlepszych  polskich tradycji.

BIULETYN  PARAFII  P.W.  CHRYSTUSA  ZBAWICIELA
www.zbawiciel.gda.pl
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O uroczystoœci Zes³ania Ducha Œwiêtego -
 równie¿ w naszej parafii

    Uroczystoœæ Zes³ania Ducha œwiêtego (Piêædziesi¹tnica) koñczy 
obecnie okres wielkanocny. Œwiadectwa o jej obchodzie siêgaj¹ pierwszej 
po³owy II w. Do wzrostu znaczenia œwiêta przyczyni³o siê udzielanie w 
jego wigiliê chrztu tym, którzy z ró¿nych powodów nie mogli byæ 
ochrzczeni w wigiliê paschaln¹.Zes³anie Ducha Œwiêtego jest tajemnic¹ 
paschaln¹. Chrystus posy³a Ducha Œwiêtego „od Ojca” (J15,26), po swym 
wywy¿szeniu (por. J7,39), gdy „okaza³ siê przez powstanie z martwych 
pe³nym mocy Synem Bo¿ym” (Rz1,4). Sta³ siê dawc¹ Ducha „od Ojca” 
dziêki temu, ¿e równie¿ w swym cz³owieczeñstwie ustanowiony zosta³ 
panem wszechœwiata. Przejœcie Chrystusa ze œmierci do ¿ycia staje siê 
równoczeœnie pocz¹tkiem zes³ania Ducha Œwiêtego. Pierwszym aktem 
Zmartwychwsta³ego i Uwielbionego jest zes³anie Ducha na aposto³ów. 
Jedynie £ukasz opisuje wydarzenie zst¹pienia Ducha Œwiêtego w 50 dzieñ 
po zmartwychwstaniu i ten motyw przyj¹³ siê w liturgii.
      Zes³anie Ducha Œwiêtego sprawi³o, i¿ œmieræ i zmartwychwstanie 
Chrystusa trwaæ bêd¹ odt¹d wiecznie i skutecznie jako rzeczywistoœæ 
zbawcza. Misterium paschalne Chrystusa zosta³o dziêki niemu wyniesione 
na p³aszczyznê wiecznego „teraz”. Duch Œwiêty bêdzie odt¹d 
urzeczywistnia³ w osobach ludzkich to, czego raz na zawsze dokona³ 
Chrystus dla naszego zbawienia: „z mojego weŸmie i wam objawi”. Œwiêto 
Zes³ania Ducha Œwiêtego przypomina, ¿e Bóg jest zawsze darem dla 
cz³owieka. ¯yjemy w czasie obietnicy. Trzeba jej zawierzyæ pomimo 
zas³ony i mroku. Dar Ducha wype³nia widzialn¹ nieobecnoœæ 
Zmartwychwsta³ego, a równoczeœnie przypomina o Jego niewidzialnej 
obecnoœci i dzia³aniu. Zst¹pienie Ducha Œwiêtego daje pocz¹tek nowemu 
przymierzu i nowemu ludowi oraz k³adzie kres procesowi podzia³u i 
rozproszenia, pomieszania jêzyków oraz niewoli z³a. Duch Œwiêty 
jednoczy narody w nowej wspólnocie ludu Bo¿ego, któr¹ jest Koœció³.  
    Obchodz¹c uroczystoœæ zst¹pienia Ducha Œwiêtego, nie tylko 
wspominamy wydarzenia nale¿¹ce do przesz³oœci, lecz prze¿ywamy jego 
aktualn¹ obecnoœæ dzisiaj - jako uprzywilejowany moment, w którym 
Koœció³ odnawia swoj¹ komuniê z Duchem Œwiêtym. Zes³anie Ducha 
Œwiêtego jest œwiêtem narodzin Koœcio³a powszechnego, nowego ludu 
pielgrzymuj¹cego poprzez dzieje ku swemu wiecznemu przeznaczeniu. 
        Trzeba, aby Koœció³ by³ miejscem ustawicznej Piêædziesi¹tnicy, by 
mo¿na by³o odczuæ w nim tchnienie Ducha. Koœció³ jest przede wszystkim 

prawodawc¹ jest ludzki rozum, jest czymœ innym ni¿ prób¹ budowy wie¿y 
z wierzcho³kiem siêgaj¹cym nieba ? Przecie¿ co odwa¿niejsi (albo mniej 
rozs¹dni) naukowcy ju¿ przeb¹kuj¹, ¿e dziêki doœwiadczeniom na 
embrionach ludzkoœæ nied³ugo bêdzie umia³a wytwarzaæ „czêœci 
zamienne” dla organizmu ludzkiego, a st¹d ju¿ ma³y krok do przed³u¿ania 
¿ycia w nieskoñczonoœæ. A czy próby integracji Europy na bazie 
konstytucji usuwaj¹cej z dziejów Europy Boga  jest czym innym ni¿ prób¹ 
budowy kolejnej wie¿y „siêgaj¹cej a¿ do nieba”? I to bez Boga  a  nawet 
przeciw Bogu. Spróbujmy siê doczytaæ co Pan Bóg na to.
   W dalszej czêœci Ks Rodzaju  czytamy 
A Pan zstêpuj¹c z nieba, aby zobaczyæ to miasto i wie¿ê, które budowali 
ludzie, rzek³: \"S¹ oni jednym ludem i maj¹ wszyscy jedn¹ mowê i to jest 
przyczyn¹, ¿e zaczêli budowaæ. A zatem na przysz³oœæ nic nie bêdzie dla 
nich niemo¿liwe, cokolwiek zamierz¹ uczyniæ. ZejdŸmy wiêc i 
pomieszajmy tam ich jêzyk, aby jeden nie rozumia³ drugiego!" 
        W ten sposób Pan rozproszy³ ich stamt¹d po ca³ej powierzchni ziemi; 
i tak nie dokoñczyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam 
bowiem Pan pomiesza³ mowê mieszkañców ca³ej ziemi. Stamt¹d te¿ Pan 
rozproszy³ ich po ca³ej powierzchni ziemi (Rdz11,5-9). 
        W krótkiej dyskusji na stronie internetowej do tego fragmentu  jeden 
z dyskutantów napisa³: Panu Bogu wcale nie chodzi³o o destrukcjê 
wspólnej budowy gmachu ludzkoœci, bo jak¿e przypuszczaæ, ¿eby Pan Bóg 
by³ przeciwnikiem budowania, a zwolennikiem niebudowania /niezgody/. 
      Wydaje siê, ¿e autor komentarza ma racjê co do tego, ¿e Pan Bóg nie 
jest przeciwnikiem budowania, ale tu chodzi³o o budowê szczególn¹ a¿ do 
nieba  i nie po to, aby utrzymaæ kontakt z Bogiem, lecz aby nie utraciæ 
kontaktu z ludŸmi bo ten kontakt dawa³ im poczucie si³y. A co do tego czy 
Pan Bóg jest przeciwnikiem czy zwolennikiem budowy  - w tym zakresie 
nie mo¿na zapisu biblijnego traktowaæ dos³ownie. Wydaje siê, ¿e 
ustanowione przez Pana Boga obiektywne prawa rozwoju  na pewno s¹ 
pozytywne, ale je¿eli cz³owiek kontakt z Bogiem utraci to na mocy tych 
samych obiektywnych praw ustanowionych przez Boga, budowla obraca 
siê przeciwko cz³owiekowi. Przyk³ady faszyzmu i komunizmu ( ¿eby nie 
siêgaæ bardziej wstecz) s¹ a¿ nadto wymownym przyk³adem. 

Dokoñczenie na stronie 4

dzie³em Ducha Œwiêtego. To On pobudza Koœció³ do przekazywania 
œwiadectwa o Chrystusie. Dziêki Niemu, przez pos³ugê Koœcio³a, ludzie 
mog¹ dochodziæ do wiary i mi³owaæ Chrystusa. Duch Œwiêty jest równie 
konieczny dla istnienia Koœcio³a, jak by³ konieczny dla samego Chrystusa, 
który zosta³ poczêty z Ducha Œwiêtego i wskrzeszony z martwych Jego 
moc¹. Duch Œwiêty zwi¹za³ sw¹ moc i mi³oœæ z Koœcio³em Chrystusa a¿ 
do Jego powrotu w dniu ostatecznym. Koœció³ istnieje w œwiecie jako 
sakrament Ducha Œwiêtego. Jego moc¹ Koœció³ wyznaje, ¿e „Jezus jest 
Panem” i trwa w komunii z tajemnic¹ zmartwychwsta³ego Chrystusa, tak 
jak by³ sprawc¹ Jego wcielenia wœród nas. 
    W Koœciele gdañskim ju¿ od kilku lat praktykowany jest zwyczaj 
specjalnego przygotowania do œwiêta. W noc poprzedzaj¹c¹ uroczystoœæ 
zes³ania Ducha Œwiêtego ró¿ne wspólnoty spotykaj¹ siê w okreœlonych 
œwi¹tyniach, gdzie odbywa siê tzw czuwanie, które koñczy siê procesj¹ do 
Bazyliki Mariackiej, a tam o pó³nocy Metropolita Gdañski sprawuje 
uroczyst¹ eucharystiê. Program czuwania dostêpny jest na naszej stronie 
internetowej oraz podany jest na tablicach og³oszeñ.
       W ubieg³ym roku grupa wiernych z naszej parafii przygotowywa³a siê 
do uroczystoœci poprzez prywatn¹ nowennê do Ducha Œwiêtego 
odprawian¹ za zgod¹ ksiêdza proboszcza  w naszej œwi¹tyni.  Na 
podstawie doœæ licznego uczestnictwa  w tej nowennie mo¿e warto tê 
formê wspólnotowej modlitwy upowszechniæ w naszej parafii nadaj¹c jej 
status nabo¿eñstwa parafialnego. Gdyby do tego dosz³o, warto równie¿ 
nasz koœció³ uczyniæ koœcio³em stacyjnym, w którym czuwanie, podobnie 
jak w innych koœcio³ach stacyjnych, rozpocznie siê o godz. 20  a zakoñczy 
siê wspólnym wyjazdem (autokarem) tak, aby np. z koœcio³a œw. Brygidy 
(lub z innego koœcio³a stacyjnego) iœæ wspólnie w procesji na Mszê œw. o 
pó³nocy. Osoby zainteresowane autokarowym wyjazdem powinny siê  
zg³osiæ np. w kancelarii parafialnej nie póŸniej jak do 10 maja, aby mo¿na 
by³o zamówiæ autokar. 
    Ze swej strony deklarujê zajêcie siê stron¹  organizacyjn¹ a ksiêdza 
proboszcza (je¿eli pomys³ uzyska Jego akceptacjê) poprosimy o 
wskazanie, który z naszych ksiê¿y wikariuszy poprowadzi modlitwy. 
Wszystko oczywiœcie jest uwarunkowane dostateczn¹ frekwencj¹. 
Dlatego bardzo prosimy o zg³aszanie w kancelarii parafialnej swego 
zamiaru uczestnictwa i to mo¿liwie jak najszybciej, aby by³y podstawy 
podjêcia odpowiednich przygotowañ.

                                                                                        ANDRZEJ BALK
  Tekst o uroczystoœci zes³ania Ducha Œwiêtego zaczerpniêto ze strony internetowej 
http://www.liturgia.wroclaw.pl/

Je¿eli Pan domu nie zbuduje, na pró¿no siê trudz¹ ci, 
którzy go wznosz¹.

WIE¯A BABEL A INTEGRACJA
       Jak powracaj¹ca fala wraca eurokonstytucja. By³o to zreszt¹ nietrudne 
do przewidzenia, ¿e z tym tematem bêdziemy musieli siê zmierzyæ, aby 
sprawê rozstrzygn¹æ. Nie jest to jedyny temat, który wielu rozpali do 
bia³oœci. St¹d te¿ uzasadniona wydaje siê próba szukania w Piœmie 
Œwiêtym wskazówek u³atwiaj¹cych katolikom  podjêcie decyzji . Jedn¹ z 
przypowieœci biblijnych zawieraj¹cych bardzo czytelne wskazówki jest 
niew¹tpliwie przypowieœæ o wie¿y Babel. Przypomnijmy jej fragmenty:
        Mieszkañcy ca³ej ziemi mieli jedn¹ mowê, czyli jednakowe s³owa. A 
gdy wêdrowali ze wschodu, napotkali równinê w kraju Szinear i tam 
zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: \"ChodŸcie, wyrabiajmy ceg³ê i 
wypalmy j¹ w ogniu\". A gdy ju¿ mieli ceg³ê zamiast kamieni i smo³ê 
zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: \"ChodŸcie, zbudujmy sobie miasto i 
wie¿ê, której wierzcho³ek bêdzie siêga³ nieba, i w ten sposób uczynimy 
sobie znak, abyœmy siê nie rozproszyli po ca³ej ziemi\".(Rdz 11,1-4)
     Wydaje siê, ¿e fragment o wypalaniu cegie³, o smole i zaprawie 
murarskiej doœæ ³atwo odczytaæ jako opis rozwoju ludzkoœci a konkretnie 
rozwoju techniki  jakbyœmy powiedzieli pos³uguj¹c siê dzisiejszym 
jêzykiem. Wezwanie zbudujmy sobie miasto i wie¿ê  mo¿e byæ 
zinterpretowane jako dalszy ci¹g nieustannego rozwoju, ale w tym ju¿ 
mo¿na wyczuæ pewn¹ dozê ludzkiej pychy. Kiedy uwzglêdnimy dalsz¹ 
czêœæ tzn której wierzcho³ek bêdzie siêga³ do nieba  dochodzimy do tego, 
czego przyk³adów mieliœmy w historii ludzkoœci niezwykle du¿o.  Bardzo 
wymownymi przyk³adami  z nie odleg³ej jeszcze przesz³oœci s¹ systemy 
totalitarne takie jak faszyzm i komunizm. Obydwa systemy to przyk³ad 
ludzkiej pychy bazuj¹cej na rozwoju techniki, g³ównie militarnej, i d¹¿¹cej 
do podboju œwiata. A  to przecie¿ nic innego  jak budowa wie¿y, której 
wierzcho³ek bêdzie siêga³ nieba  i to budowa bez Boga a nawet przeciw 
Bogu. A czy aktualny system liberalny, w którym najwy¿szym 

(Ks. Psalmów 127:1)
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Dekalog. Kodeks moralnoœci czy prawa?
Ci¹g dalszy cyklu z poprzedniego numeru biuletynu 

Bogus³aw Górka
Opr. Mateusz IHNATOWICZ

Kiedy porównujemy „dekalog katechizmowy” z jego biblijnymi 
odmianami, spostrzegamy, ¿e istnieje w nich nadwy¿ka w liczbie norm w 
stosunku do liczby jego dyspozycji. Z tego faktu nie mo¿na wyprowadzaæ 
pochopnego wniosku, jakoby okreœlenie skrótu tych biblijnych wersji 
„dziesiêciu s³ów” s³owem dekalog, jak i sama redukcja iloœci ich norm do 
liczby dziesiêæ by³y bezzasadne. Uprawnienie do tworzenia wyci¹gów 
ograniczonych do liczby dziesiêæ p³ynie np. z tradycji prawnej Izraela; 
zwyczaj grupowania przepisów w zbiory dziesiêtne jest wielokrotnie 
odnotowany w Biblii. Np. w samej Ksiêdze Wyjœcia uczeni doliczyli siê a¿ 
oœmiu dekalogów [Por. J. St. Synowiec, Dziesiêæ przykazañ. Wj 20,1-17; 
Pwt 5,6-20, dz. cyt., s. 7].

Z drugiej strony do naszych czasów przetrwa³y trzy postacie 
„dekalogu konfesyjnego”: ¿ydowska, prawos³awno-reformowana i 
katolicko-luterañska. Wszystkie one, nie wychodz¹c poza liczbê dziesiêæ, 
ró¿ni¹ siê jednak przyporz¹dkowaniem treœci „dziesiêciu s³ów” w ramy 
konkretnych norm dekalogów konfesyjnych. Dekalog talmudyczny 
parceluje „dziesiêæ s³ów” w sposób nastêpuj¹cy:
1.  W³adza Pana Boga nad Izraelem
2.  Czeœæ Boga i zakaz ba³wochwalstwa

3.  Zakaz wzywania Imienia Boga do rzeczy niegodziwych
4.  Nakaz œwiêtowania szabatu
5.  Nakaz czci rodziców
6.  Zakaz zabijania
7.  Zakaz cudzo³óstwa
8.  Zakaz kradzie¿y
9.  Zakaz sk³adania fa³szywych zeznañ w s¹dzie
10. Zakaz zaw³aszczania ¿ony i maj¹tku bliŸniego

      Za struktur¹ dekalogu talmudycznego postêpuje dekalog reformowany, 
z tym, ¿e czeœæ Boga przesuwa on do pierwszej normy i niejednokrotnie 
zamienia kolejnoœæ 6. i 7. normy [Por. Ch. Dohmen, „W imiê naszej 
wolnoœci”. Geneza i cel etyki biblijnej w „g³ównym przykazaniu” 
Dekalogu, Communio (PL) 1/73 (1993) 33-52, s. 38. Tê zamianê 
kolejnoœci zawiera papirus Nash.]. Poza tym w tych obydwu postaciach 
dekalogu nastêpuje wiêksze rozdrobnienie dyspozycji pocz¹tkowych, co 
powoduje powstanie nadwy¿ki w postaci jednego zakazu w stosunku do 
liczby dziesiêæ, a tê nadwy¿kê niweluje siê przez scalenie w jedno ostatnich 
dwóch norm: 10. i 11. (co ma wersja Wj). Natomiast uk³ad katolicko-
luterañski redukuje dwie pierwsze normy dekalogu ¿ydowskiego do 
jednej, zaœ 10. rozbija na dwie, id¹c zreszt¹ w tym zabiegu za wersj¹ 
„dziesiêciu s³ów” z Pwt.

Dalszy ci¹g nast¹pi

Foto M. Wandtke

w³aœciwie nie oceniono poszczególnych chórów. Napisa³am „w³aœciwie”, 
bo w pewnym sensie Rada Artystyczna dokona³a oceny, wybieraj¹c dwa 
chóry, który zaœpiewa³y w koncercie galowym: Scholê Padre Pio z parafii 
B³. Ojca Pio w Gdañsku i chór „Allegretto” z parafii Chrystusa Zbawiciela 
w Gdañsku. Prezes Rady Artystycznej, co prawda, mówi³, ¿e wybrano te 
zespo³y nie dlatego, ¿e uznano je za najlepsze, ale m.in. dlatego, ¿e s¹ 
szczególnie reprezentatywne wykonywane przez nie utwory i sposób ich 
prezentacji s¹ poprawne z punktu widzenia liturgii, czy coœ w tym rodzaju 
(nie jestem pewna tego, co wówczas us³ysza³am, poniewa¿ podczas 
koñcowej czêœci festiwalu zepsu³o siê nag³oœnienie i Mariusz Mróz mówi³ 
bez mikrofonu; przy okazji dodam, ¿e problem z nag³oœnieniem 
przeszkadza³ te¿ pierwszemu z wystêpuj¹cych zespo³ów (co jakiœ czas z 
g³oœników dochodzi³ wówczas dŸwiêk wydawany, jak s¹dzê, przez 

komórkê poszukuj¹c¹ bazy…). 
Oceny dokona³a te¿ publicznoœæ, 
która wybra³a Chór Mieszany 
„Symfonia” z  Gdyni ,  oraz 
organizatorzy, którzy wytypowali 
do udzia³u w koncercie galowym 
„Jagiellonki” z parafii p.w. œw. 
Jadwigi Królowej w Bojanie.
          Przes³uchania festiwalowe, 
koncerty,  konsultacje Rady 
Artystycznej Festiwalu, potem 
msza w intencji uczestników 
festiwalu  wszystko to trwa³o od 
9.30 do 18.30. Potem nast¹pi³y 
przemówienia, poinformowanie 
zebranych o tym, kto wyst¹pi w 
koncercie galowym, wrêczenie 
pami¹tkowych statuetek i kwiatów 
przedstawicielom wszystkich 
zespo³ów uczestni-cz¹cych w 
festiwalu (i chórowi Cantores 
Minores Gedenenses  specjalnego 
p a m i ¹ t k o w e g o  p u c h a r u  

ufundowanego przez PZChiO), podziêkowania (dla organizatorów, 
sponsorów, patronów honorowych i medialnych, wolontariuszy, itd.), a 
nastêpnie konferansjer powiedzia³, ¿e I Pomorski Festiwal Pieœni 
Wielkopostnych uwa¿a za zakoñczony… Dopiero po chwili doda³, ¿e 
oczywiœcie bêdzie jeszcze koncert galowy. Ostatnim punktem tego 
koncertu by³ wystêp Cantores Veiherovienses z Wejherowa. Niech ¿a³uj¹ 
ci wszyscy, którzy nie dotrwali do 19.40, wys³uchanie pieœni pasyjnych w 
wykonaniu tego chóru by³o dla mnie cudownym prze¿yciem. I ten 
przymiotnik jeszcze nie do koñca oddaje mistrzostwo tego zespo³u! 
   Podobno za rok odbêdzie siê II Pomorski Festiwal Pieœni 
Wielkopostnych. Organizatorzy zaprosili nas na niego ju¿ dziœ. 
         Mottem tegorocznego festiwalu by³y s³owa Psalmisty: Bêdê œpiewa³ 
mojemu Bogu, dopóki istniejê

Bogumi³a Cirowska  -   www.naszekaszuby.pl

ALLEGRETTO  NA  FESTIWALU 

       W koœciele pw. Œw. Wojciecha  w Kielnie w sobotê 24.  marca odby³ 
siê I Pomorski Festiwal Pieœni Wielkopostnej. Zorganizowali go Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz kielnieñska 
parafia (ze szczególnym wsparciem ze strony ks. pra³ata Franciszka 
Rompy). 
     Przes³uchania festiwalowe odby³y siê w dwóch blokach 
przedzielonych koncertem organowym. Wziê³o w nich udzia³ 20 chórów 
(tak wynika³oby z informacji podanych w programie przes³uchañ, 
dostêpnym w punkcie informacyjnym w koœciele, ale osoby prowadz¹ce 
festiwal wspomnia³y o 22 chórach…), w których œpiewa³o w sumie, w 
zale¿noœci od Ÿród³a, 612 lub 
630 osób. Chóry reprezen-
towa³y nastêpuj¹ce miejsco-
woœci (podajê  je w kolej-
noœci, w której te zespo³y 
wy-stêpowa³y): Kielno, 
Bojano (1 chór, 1 schola), 
Gdañsk (4 zespo³y, 3 chóry z 
ró¿nych parafii i 1 chór 
œwiecki: z XIX LO), Tczew, 
Gdyniê (3 chóry z 3 parafii i 
1 chór œwiecki), Gniewino, 
K o s t k o w o ,  B o ¿ e p o l e ,  
R u m i ê ,  ¯ u k o w o ,  
Wejherowo, Elbl¹g i Redê. 
      Tyle statystyki. Choæ 
mo¿e warto jeszcze dodaæ, 
¿ e  r o z p i ê t o œ æ  w i e k u  
chórzystów by³a bardzo 
du¿a: od lat kilkunastu do… 
jak s¹dzê, siedemdziesiêciu. 
Bardzo zró¿nicowany by³ 
te¿ poziom poszczególnych 
chórów; jak powiedzia³ 
przewodnicz¹cy Rady Artystycznej Festiwalu, Mariusz Mróz (prezes 
Oddzia³u Gdañskiego Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr), rozci¹ga³ 
siê „od bardzo wysokiego do trochê mniej wysokiego”. Ja zaœ, nieco mniej 
eufemistycznie, podzieli³abym te chóry na bardzo amatorskie, na wpó³ 
profesjonalne i (prawie) w pe³ni profesjonalne. Œpiewaj¹ce zespo³y nie 
tylko reprezentowa³y zró¿nicowany poziom, ale mo¿na by je tak¿e 
zaliczyæ do co najmniej kilku kategorii: zespo³y szkolne, schole, chóry 
koœcielne, chóry œwieckie; chóry ¿eñskie i chóry mieszane; zespo³y 
kilkunastoosobowe i kilkudziesiêcioosobowe; chóry bardzo stare 
(najstarszy, „Kaszubia” z Kielna, zosta³ za³o¿ony w roku 1909) i bardzo 
œwie¿e, powsta³e kilka lat temu; chóry œpiewaj¹ce acapella i zespo³y 
œpiewaj¹ce z akompaniamentem… Tak wielka ró¿norodnoœæ bardzo 
utrudnia³a dokonywanie porównañ, a mo¿e nawet je uniemo¿liwia³a. 
          Czy ta ró¿norodnoœæ sprawi³a, ¿e w festiwalu nie przyznano nagród, 
czyli nie wybrano zwyciêzców? Mo¿e i taka by³a jedna z przyczyn tego, ¿e 

foto: Basia Burka
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temat metody harcerskiej ogólnie, przeniesionych z folderu Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”- Federacja Skautingu Europejskiego: 
oryginalnoœæ metody harcerskiej polega bez w¹tpienia na tym, ¿e jest ona 
szkol¹ dzia³ania. Zastêp harcerski nie jest miejscem, gdzie zdobywa siê 
wiedzê w sposób bierny, ale wspólnot¹ praktycznej nauki ¿ycia poprzez: 
obcowanie z przyrod¹, grê, ¿ycie w zastêpie. Drug¹ oryginaln¹ cech¹ 
harcerstwa jest, wydawa³oby siê, „szalony” pomys³ wychowania m³odych 
przez m³odych. Z dala od wszelkiej demagogii i dziêki prawu 
akceptowanemu przez wszystkich, m³odzi s¹ odpowiedzialni jedni za drugich 
poprzez spe³nianie bardzo konkretnych zadañ w zastêpie.
           A na marginesie dzisiejszej tematyki sprawa koedukacji. Zastêpy, a 
równie¿ i dru¿yny powinny byæ osobno mêskie, osobno ¿eñskie, gdy¿ 
jednostki organizacyjne koedukacyjne nie mog¹ spe³niæ zadañ, o których 
stanowi metoda harcerska. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego 
„Zawisza”- FSE, w swoim folderze, tak o tym mówi: Aby stworzyæ dobre 
warunki dla wychowania ch³opców i dziewcz¹t, i uszanowaæ naturalne 
zró¿nicowanie rozwoju psychofizycznego obu p³ci, Stowarzyszenie 
postanowi³o zaproponowaæ rodzicom umieszczenie dziewcz¹t w jednostkach 
¿eñskich, a ch³opców w jednostkach mêskich. Organizowanie od czasu do 
czasu wspólnych zajêæ pozwala na wzajemne poznanie i szanowanie 
drugiego w jego niepowtarzalnej odmiennoœci.
P.S. Tak jak w „Zawiszy” jest równie¿ w ZHR. W ZHP w wyniku reform 
wprowadzonych /w zasadzie przez w³adze PRL-u/ w przesz³oœci nadal jest 
koedukacja, z tym ¿e coraz czêœciej powo³ywane s¹ zastêpy mêskie i zastêpy 
¿eñskie oddzielnie.

Mieczys³aw Czajkowski

  WYDAWCA:  PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE , ul. PEGAZA 15.  Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej.  Moderator: Ks. M. Sobczak.  Druk sponsorowany ES-GRAF.          
                            Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl              EGZEMPLARZ BEZP£ATNY
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            W poprzednich trzech odcinkach tego cyklu opisana zosta³a strategia 
metody harcerskiej. Obecnie rozpoczynamy wyjaœnianie jakimi metodami 
ta strategia jest wdra¿ana w ¿ycie tzn. jakie s¹ taktyczne metody stosowane 
przez harcerzy w harcerstwie. Bo warto pamiêtaæ, ¿e  nie stawiaj¹c granicy 
wieku  harcerstwo polega na samowychowaniu i samodoskonaleniu. W 
dzisiejszym odcinku omówimy SYSTEM ZASTÊPOWY.
           Zastêp jest podstawow¹ harcersk¹ jednostk¹ organizacyjn¹. Dwa, 
trzy, cztery zastêpy tworz¹ dru¿ynê prowadzon¹ przez dru¿ynowego. 
Dru¿yna jest najmniejsz¹ jednostk¹ samodzieln¹. Zastêp zuchów, tj. dzieci 
od 7 do 11 lat, nazywamy gromadk¹. Dru¿ynê zuchów -  gromad¹.
         Zastêp harcerski sk³ada siê z nie wiêcej ni¿ dziesiêciu cz³onków, 
inaczej bowiem nie by³oby ju¿ mo¿liwe wychowanie jednostkowe. Nie 
mo¿e te¿ skupiaæ mniej ni¿ szeœæ osób, bo to uniemo¿liwia³oby harcerskie 
wychowanie spo³eczne. Zastêp to grupa przyjació³, „paka”, „ekipa”  dlatego 
d¹¿y siê do tego, aby w zastêpie powstawa³y wiêzi braterstwa. „Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego” - oto dewiza ka¿dego zastêpu. Aby 
wytworzyæ takiego ducha, tworzy siê czynniki integruj¹ce, namawia siê do 
obrania przez zastêp jakiejœ nazwy, god³a, has³a, szyfru itp.
       Dobry „przywódca” zastêpu-zastêpowy/zastêpowa/ stwarza te¿ 
sytuacje integruj¹ce: dobiera do zastêpu ch³opców /do ¿eñskiego 
dziewczêta/ o podobnych zainteresowaniach, proponuje wspólne dla ca³ego 
zastêpu zadanie, grê terenow¹ zastêpów, konkurs zastêpów itp. Wszelki 
podzia³ pracy, s³u¿by, zadañ powinien pokrywaæ siê z podzia³em na zastêpy. 
Bardzo wa¿n¹ spraw¹ w budowaniu ducha zastêpu jest ¿ycie zastêpu. 
Wspólnie obchodzone imieniny, urodziny, wyjœcia do kina, teatru, na 
koncerty. Oczywiœcie najwa¿niejsz¹ sfer¹ ¿ycia zastêpu s¹ jego zbiórki w 
harcówce i w terenie oraz udzia³ w zajêciach dru¿yny. To, co dru¿ynowy 
powinien osi¹gn¹æ wewn¹trz zastêpów, to duch tej ma³ej grupki: braterstwo, 
przyjaŸñ, radoœæ, chêæ prze¿ycia przygody i chêæ do pracy nad sob¹. W tym 
celu ka¿dy zastêp ma w³asny program, oparty na Prawie Harcerskim i 
wytycznych organizacyjnych. Zastêp i ka¿dy jego cz³onek œwiadomie 
prze¿ywa swoje dni harcerskie w domu, w szkole czy w pracy zawodowej, a 
tak¿e w dru¿ynie: swoje zbiorki, wycieczki, obozy, gry, swoje æwiczenia i 
pieœni. D¹¿y drog¹ wytkniêt¹ przez wspólnie opracowany program zastêpu i 
dru¿yny na coraz wy¿sze szczeble wyrobienia harcerskiego, przez 
œwiadomie zdobywane stopnie i sprawnoœci do coraz g³êbszego zrozumienia 
Prawa, do coraz bardziej dojrza³ego stosowania go w ¿yciu.
         Zdobywanie stopni i sprawnoœci harcerskich to nastêpny element 
metody harcerskiej, o którym powiemy w nastêpnym odcinku.
           Na zakoñczenie dzisiejszego odcinka, kilka s³ów przypomnienia na 

WIE¯A BABEL A INTEGRACJA
Dokoñczenie ze strony 2

     Przyk³ady z niezbyt odleg³ej historii bardzo dok³adnie daj¹ siê wpisaæ do 
biblijnej przypowieœci o wie¿y Babel. A co z przysz³oœci¹? Czy buduj¹cy 
aktualnie kolejn¹ wie¿ê Babel utrzymaj¹ kontakt z Bogiem, który zapewni 
trwa³oœæ tej budowli czy te¿ ludzka pycha znowu weŸmie górê i budowana z 
du¿ym wysi³kiem wie¿a zintegrowanej Europy znowu zwali siê na g³owê 
ludzkoœci poci¹gaj¹c za sob¹ morze nieszczêœæ ?  OdpowiedŸ na to pytanie w 
du¿ym stopniu zale¿y od nas i to bardzo dos³ownie. My mo¿emy wp³yn¹æ na 
to, aby ludzka pycha  nie przewa¿y³a. Je¿eli bêdziemy mieli odwagê swoje 
zdanie, oparte na wskazówkach naszej wiary, g³oœno artyku³owaæ i 
realizowaæ, to mo¿emy doczekaæ bardzo  korzystnej dla cz³owieka budowli. 
Je¿eli jednak w tym wzglêdzie pozostaniemy obojêtni, stosowna czêœæ winy 
za to, czym siê zakoñczy budowa kolejnej wie¿y Babel, obci¹¿y równie¿ nas.
    Miejmy te sprawy na uwadze szczególnie wtedy, kiedy bêdziemy obojêtni 
na podejmowane W NASZYM IMIENIU decyzje. Konieczne wydaje siê 
przywo³anie jeszcze jednego fragmentu Pisma Œwiêtego :
     Podejmuj¹c decyzje o otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci nie b¹dŸmy tymi, 
którzy:  patrz¹c nie widzieli i s³uchaj¹c nie rozumieli (Ew. £ukasza 8:1).

AB

K¥CIK  HARCERSKI
Harcerstwo /skauting/ to najlepszy partner  
wychowawczy rodziców, koœcio³a i szko³y. ¯adna 
organizacja m³odzie¿owa nie posiada tak dobrej i 
skutecznej metody wychowawczej jak harcerstwo .

 ZWI¥ZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
Organizacja Po¿ytku Publicznego Nr KRS: 0000057720

       Od dwóch lat w naszej dzielnicy, Gdañsku-Osowej, korzystaj¹c z 
harcówki udostêpnionej w Gimnazjum Nr 33, przejœciowo pod kierunkiem 
instruktorki ze Szczepu Morena, dzia³a pierwsza struktura  ZHR-u: 28. 
Próbna Gdañska Dru¿yna Harcerek „Iskra”. Trwaj¹ starania o 
uruchomienie równie¿ zastêpu, a nastêpnie dru¿yny harcerzy /ch³opców/.  
Oto sposób, aby przekazaæ 1% podatku dochodowego na rozruch i 
dzia³alnoœæ osowskiej 28.Próbnej Gdañskiej  Dru¿yny Harcerek 
ZHR„Iskra” :
Krok 1: kwotê nale¿nego podatku z poz.178(dla PIT-36) lub z 
poz.110(dla PIT-37) pomnó¿ przez 1/100 (1%) i wynik wpisz do poz.179 
(PIT-36) lub do poz.111(PIT-37),
Krok 2: wype³nij blankiet wp³aty lub przelewu, podaj¹c jako adresata:
Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej ul.Litewska 11/13, 00-589 
Waszawa
konto bankowe: 38 1020 1156 0000 7102 0064 8022
tytu³em: 1% podatku zg.z art.27d, dla ZHR-POM-043
Wyjaœnienie:”ZHR-POM-043” to kod 28.Próbnej Gdañskiej Dru¿yny 
Harcerek ZHR „Iskra” w Gdañsku-Osowej.
Krok 3: dokonaj wp³aty lub przelewu do dnia 30 kwietnia 2007 r

ZA WSPARCIE OSOWSKIEJ DRU¯YNY ZHR DZIÊKUJEMY.

KOMUNIKAT PARAFIALNEGO 
ZESPO£U CARITAS

 

       Parafialny Zespó³ CARITAS dziêkujê wszystkim, którzy , jak w latach 
poprzednich, bardzo szczodrze podzielili siê œwi¹teczn¹ ¿ywnoœci¹ z 
potrzebuj¹cymi. 
    Równie gor¹ce podziêkowania nale¿¹ siê tym, którzy „wype³nili” i 
z³o¿yli w koœciele skarbonki Ja³mu¿ny Wielkopostnej. Jak ju¿ podawano  
w ramach og³oszeñ parafialnych suma wielkopostnych oszczêdnoœci 
z³o¿onych do skarbonek wynios³a 5279 z³otych, 5 euro i 90 s³owackich 
koron. Zebrane w ramach tej akcji œrodki finansowe w ca³oœci pozostaj¹ w 
naszej parafii z przeznaczeniem  na pomoc w sfinansowaniu kosztów 
leczenia osób tego potrzebuj¹cych. Ze œrodków zebranych w zesz³orocznej 
zbiórce  dop³acano do zakupu lekarstw, wp³acono 1000 z³ na fundacjê 
zajmuj¹c¹ siê rehabilitacj¹ niepe³nosprawnych dzieci z naszej parafii. 
Potrzeby w tym zakresie przekraczaj¹ oczywiœcie mo¿liwoœci  
Parafialnego Zespo³u CARITAS. Dlatego ewentualnym, indywidualnym 
sponsorom przeka¿emy stosowne adresy czy numery kont bankowych.
   Wszystkim, którzy nie szczêdz¹ wysi³ków i œrodków, dziêki którym 
wszyscy potrzebuj¹cy mog¹ systematycznie otrzymywaæ choæby 
minimalne wsparcie  -

SERDECZNE BÓG ZAP£AÆ!
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